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Wi'j bunt es weer naor een verjaorsvisite cwes. At d'n
trop niet al te groot is, mag is zooiets wel. De mooiste
aovende vin ik altied wanneer de hele televisie verget-
ten wodt, en at ze dan in 't leste zekt: „Foi - is et al
zoo late?" Soms liekt et mien dat mensen die veur zich
zelf wat u m hande hebt, minder moeite hebt urn d'n
aovend vol te praoten. Zonder dat Ajax of Feijenoord
d'r an te passé hoeft te kommen.
Maor dat kan ok wel verbeelding van mien wezen.
Nao et eerste borreltjen wazze wi'j an de praot ekom-
men aover te dikke wodden. Ik hebbe van dat gesprek
zo'n betjen een verslag emaakt.

De eerste vraoge was: „Hoe vuult zich een mense die
vieftig pond te zwaor is?" Dat is et gewichte van twee
groote emmers vol water! Daor mot ze met staon, met
lopen, met zitten en met in bedde liggen! Nooit effen
neer zetten um uut te rosten. Maor wat doei d'r an?
D'n eenen kan etten wat e wil - d'n andren wodt dikke
van pompwater. Da's natuurlek aoverdreven, maor d'r
is wel verschil - et zit um niet alleene in de kalorieën.
Denk maor es an de varkens en de mestkuukens, die
wodt efokt op weinig voerverbruuk. Zie maakt ons niet
wies dat et bi'j mensen alleene een kwestie is van wa'j
ét of laot staon!
Maor wie anleg hef mot oppassen - suuker in de koffie
- een kuuksken d'r bi'j - een paar eerpels aover - dat
leste stuksken spek - en daor gaoi hen; in 't leste wet
die mensen ens niet meer hoevölle of ze et. En maor
zwaor wodden - en koteumig.
Toe de glaeskes es weer voledaon en leugemaakt waz-
zen, wier de kwestie wat meer pragmatis anepakt.
Kwammen d'r veurstellen inplaatse van theoretise be-
schouwingen. De lichte patieenten mossen zichzelf in
huus zien te redden. Veur de „zwaore gevallen" zollen
d'r speciale kosthuuze motten kommen. Opname alleene
bi'j winterdag en veur de helfte van normaal kosgeld.
En dan mos de baas maor zorgen dat e genog verdienen.
En die kans zol d'r dikke inzitten at e de patieenten
maor dunder kon kriegen.

Een leugstaonde boerderi'je zol et meeste geschikt we-
zen. De patieenten mossen zelf et werk doen. De boel
schoone hollen en een klein betjen etten klaormaken.
De WOG afsluuten, water halen uut de weidepompe!
Gien centrale verwarming - alleene olderwetse kachels.
Gien eierkaolen . alleene holt - zoo uut et bos halen;
of bi'j een boer langes de weide. Konnen ze zelf wel an
böllekes zagen. En dan mos de smid baoven op de ka-
chels een reuster maken, zoodat d'r alleene dunne hölt-
jes in konnen. Dan mossen de patieenten van armoed
d'n helen dag water dragen en höltjes kleuven. Of kol-
digheid Hen en dat nemt ok af. Vee dat kold steet wodt
ok mager. Veural at 'r ok nog zuunig evoerd wodt!
Zoo mossen ze in een maond of dri'j - vier - toch wel
flink verspöllen. En alles wat ze verspöllen zol winst
wezen. In 't leste mossen ze, at ze op de rugge in bedde
gingen liggen, een buuksken nemmen as een hoender-
nes. Waor at een kippe zoo een bruudsel eier in kon leg-
gen zonder dat ze d'r uutrollen. En dan verklaor'n eur
de dokter wel veur genezen!
Alle besluuten wiern eenparig enommen en ik hebbe d'r
mien bi'j aneslotten. Et was intied late ewodden - de
televisie ha'w heelemaole vergetten.

d'n Oom

De Deurdraejers
namen afscheid
van prins Hans I
Dat het traditionele Prinsenbal van de carnavalsver-
eniging De Deurdreajers een van de gezelligste en druk-
ste feesten is, bleek zaterdag, toen dit feest op werkelijk
grootse wijze werd gevierd in zaal Schoenaker en waar
afscheid werd genomen van Prins Hans de Eerste
(H. van der Linden).
Pres. van Langen sprak een welkomswoord en bena-
drukte hoe Prins Hans de Eerste een jaar lang op rus-
tige wijze had geregeerd over het Rijk der Deurdrae-
jers te Vorden.
Tegen half negen maakte de prins met adjudanten,
dansmarietjes en raad van elf zijn entree. Na een kort
inleidingswoord van de prins, die een 'glijpartij' bij de
ingang der zaal op rekening schreef van de enerve-
rende voetbalmatch tegen Vorden, kwam de stemming
er vlug in. De Prinsenkapel deed het uitsteken en blies
bekende carnavalsschlagers.

Om 11.11 uur kwam tenslotte het afscheid dat door de
pres. werd ingeleid. Prins Hans bedankte in zijn laatste
toespraak de Deurdreajers, Prinsenkapel en zijn gevolg
voor de wijze waarop zij hem hadden geholpen.
Mevrouw Schoenaker werd als 'moeder van 't carnaval'
verblijd met een ruiker zeer fraaie bloemen evenals
de echtgenotes van het bestuur.
Hierna werd de Raad van Elf ontbonden. Dit gebeurde
door het afleggen van de schoudermantels, mutsen en
stokken, terwijl ook de dansmarietjes hun zwierige
mutsen aan de voeten van de prins neerlegden.
De Raad van Elf kreeg een attentie aangeboden van de
president terwijl de dansmarietjes in de bloemetjes
werden gezet. De prinses (mevr. v.d. Linden) ontving
uit handen van de pres. een bloemstuk.
Nadat de scheidende Prins en Prinses door de uit het
keienslöppersdorp Lichtenvoorde overgekomen familie
nog eens op de stoelen en in de lucht gingen, werd het
feest tot de kleine uurtjes voortgezet.

Buitengewone vergadering Ratti
Unaniem besluit

tot aanleg van tweede speelveld
Binnen niet al te lange tijd zal de sv Ratti te Kranen-
burg niet alleen de beschikking hebben over een voor-
treffelijke nieuwe akkomodatie, wanneer het nieuwe
speelveld op de Banenkamp met kleedkamer klaar is,
maar eveneens een nieuw tweede speelveld !

Op een buitengewone ledenvergadering maandagavond
in zaal Schoenaker gehouden, ontvouwde voorz. Lich-
tenberg deze plannen, die het bestuur de laatste weken
heeft uitgebroed ten aanzien van deze nieuwe velden.
Naast het nieuwe veld dat reeds is ingezaaid en dat
waarschijnlijk komend voorjaar bespeelbaar zal zijn,
is het mogelijk nog een veld aan te leggen.
Men heeft na zorgvuldige meting deze konklusie ge-
trokken; wel komt dit veld iets lager te liggen.
Volgens de voorzitter hadden eigenaar (r.k. kerk), de
huurder (de heer Schoenaker), Grond en Pachtkamer
en de Planologische Dienst geen bezwaren gemaakt en
konden zich akkoord verklaren.

Is het een en ander gerealiseerd dan zal Ratti twee
nieuwe velden hebben en een nieuwe kleedkamer. Het
oude veld zal voor een deel worden gebruikt voor trai-
ningsmogelijkheid. De hier reeds aanwezige verlichting
zal dan rondom deze trainigsgelegenheid worden aange-
le g d. zodat er niet op de speelvelden wordt getraind.
De Ratti voorzitter toonde zich verheugd over het vol-
mondig 'ja' dat de ledenvergadering gaf. 'De Kranen-
burg heeft na realisering de beschikking over een pracht
akkomodatie, echter geen overbodige luxe voor ons, daar
Ratti ruim 170 ledon telt en een dergelijk sportkomplex
niet kan ontberen', aldus de heer Lichtenberg.

SOLA
Z l l .' E R W l T E D E L S

Koerselman CASSETTES

LENING VAN ƒ 8000,-

Om een en ander ook financieel te kunnen runnen,
werd besloten om een geldlening aan te gaan van
ƒ 8000,- over een looptijd van 10 jaar. Omdat men jaar-
lijks een subsidie ontvangt van de gemeente, welke
men aan Ratti verstrekt omdat zij haar eigen velden
exploiteert, vormen de financiën dus geen onoverko-
menlijke hindernis.

Men hoopt na enkele jaron dan het komplex wat beter
te perfektioneren. Ten aanzien van het oude veld aan
de Eikenlaan werd medegedeeld dat dit voorlopig nog
zal worden bespeeld. Is ook het 2e nieuwe veld gereed
(waarschijnlijk in de herfst 1972) dan zullen doelpalen
enz. worden verwijderd.

BOUW KLEEDGELEGKNIIKID

De bouw van de nieuwe kleedlokalen verloopt voor-
spoedig. Men heeft de beschikking over opperlieden,
timmerlui en metselaars, allen lid van de vereniging.
Vooral de jeugd is laaiend enthousiast. Dezer dagen
zijn de profielen geplaatst, terwijl er voor de a.s. winter
onderdak zal zijn in de bouwkeet die één der leden
beschikbaar stelde.

DAMESVOETBAL RATTI

Tot nu toe bestaat er niet officieel, animo bij de dames
om te gaan voetballen. Er is reeds kontakt geweest
met een aantal dames die tot nu toe vriendschappelijke
wedstrijden spelen, om tot een officiële oprichting
van een af d. te komen, maar dit werd nog niet gerea-
liseerd.
Do voorzitter wees de aanwezige dames er op, dat zij
met een konkreet progran^fci, moeten komen wil men
lid van Ratti kunnen worwfii. De dames worden ge-
traind door W. Bekken en Saalmink. Binnenkort zal er
opnieuw een bijeenkomst mot het bestuur worden be-
legd om te zien hoe de zaken er voor staan.

De heer Lichtenberg slool^daarna de vergadering die
druk werd bezocht. Hij <la^^ de leden voor hun mede-
werking met betrekking tot de realisatie van de grote
plannen die op stapel staan. Uit alles blijkt, aldus spre-
ker, dat de Kranenburg een niet weg te cijferen onder-
deel is van de gemeente Vorden.

VERWARMING IN DE
BOONK DOET 'T NIET GOED
Nnur aanleiding- van het slecht funktioneren van het
cv-systeem in de 48 woningen in plan Boonk werd op
initiatief van de bewoners dezer dagen een vergadering
belegd.
Reeds op 8 oktober kwamen de bewoners voor de Ie
maal bijeen. Toen werd er een kommissie aangesteld
die tot taak kreeg het bestuur van de woningbouwver.
Thuis Best hun grieven omtrent de cv installatie ken-
baar te maken.

Op 27 oktober vond er een gesprek plaats tussen het
l,vst.uur van Thuis Best en deze kommissie waarin de
achtergronden van keuze van deze installatie door de
gemeente Vorden werden belicht. (Hierbij ging de ge-
meente af op advies van het Bouwfonds Ned. Gemeen-
l i - . i i ) .

Dat de/.e k 'Mi/e geen gvlukkig" is geweest werd door
het bestuur van Thuis Best onderschreven en van hun
kant werd voorgesteld een hele nieuwe installatie te
plaatsen mits hiervoor goedkeuring van het Min. van
Volkshuisvesting wordt verkregen, hetgeen een lange
tijd kan duren, waarmee de bewoners niet gebaat zijn.

Ondertussen heeft de woningbouwver. kontakt gezocht
met de fa Emsbroek om samen naar een andere even-
tueel tussenoplossing te zoeken, en deze zoals is afge-
sproken aan de kommissie voor te leggen.

Gezien de positieve houding van alle betrokken partijen
heeft de kommissie het volste vertrouwen in het slagen
van haar werkzaamheden.

Toonkunst
Reeds geruime tijd hangen in Zutphen, Vorden enz. af-
fiches van Toonkunst. Dit om het publiek er op attent
te maken dat er een concert op handen is. En wel op
donderdag 25 november a.s. in de Emmanuelkerk te
Zutphen. Het affiche wordt gesierd met een rode mijter
omdat er o.a. de St Nicolaas Cantata van Benjamin
Britten op het programma staat.

Britten komponeerde dit werk voor schoolkoor, orkest
en tenor (solo). Om de klank van dit werk zo oor-
spronkelijk mogelijk te houden, verkreeg Toonkunst de
medewerking van de koorklas van de Muziekschool te
Zutphen. Deze klas zal op 25 november een werkzaam
aandeel krijgen in het concert.

Ongetwijfeld zullen velen de prestaties hiervan willen
komen beluisteren.

Kontaktavond
R.K. SCHOOL KRANENBURG
Het bestuur van de RK Stichting St Antonius scholen
Kranenburg-Vorden organiseert op donderdag 25 nov.
een kontaktavond voor de ouders van de leerlingen en
toekomstige leerlingen van de lagere school.
De heer de Beurs verbonden aan het Centraal Buro voor
Katholiek Onderwijs zal die avond een kauserie hou-
den ovr 'Katholiek Onderwijs vandaag en morgen'.
Een zeer aktueel onderwerp in deze tijd.
De spreker staat bekend als een deskundig en aan-
genaam kauseur. Ruimschoots zal er gelegenheid zijn
voor vragen stellen. Niet alleen de ouders maar ook
degenen die belangstelling hebben in dit onderwerp
zijn van harte welkom.

Ruitersport
GROOT AVONDCONCOURS IN MANEGE DE GOM-
PERT TE HENGELO G

Het grote avondconcours dat door de LR Hengelo G
zal worden gehouden op zaterdag 20 november a.s. staat
geheel in het teken van de ruitersport alsmede met de
feestelijke viering van het Ie lustrum van de LR Hen-
gelo G.
Er zal worden gestreden om „Het Bronzen Ros" de
wisselprijs beschikbaar gesteld door de gemeente Hen-
gelo G. De vorige winnaars zullen ook nu weer aanwe-
zig zijn. De inschrijvingen zijn - uiteraard - nog lang
niet binnen en er komen nog steeds aanmeldingen bij
de organisatie binnen want naast de grote wedstrijden
om de wisselprijs wordt tevens gestreden om de Graaf-
schap Bode-wisselprijs, een prijs waarvoor vooral bij de
ruiters zeer grote belangstelling bestaat.
Zoals het zich laat aanzien zullen zeker in totaal een
70 ruiters aan de start komen, die allereerst 's morgens
de dressuur zullen gaan rijden onder reglementen van
de Federatie van Landelijke Rij verenigingen. Dit zal
geschieden in de voorwedstrijden hetwelk als streekcon-
cours wordt gekwalificeerd.
's Avonds om 7 uur zal in de grote manege - waarin
voor de bezoekers tribunes staan opgesteld - de spring-
wedstrijden aanvangen met als slot de puissance.
Voor de liefhebbers van de ruitersport op 20 november
a.s. de grote gelegenheid om dichtbij huis een dergelijk
evenement mee te kunnen maken.

Geslaagd

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

Onze oud-plaatsgenoot de heer K. Massen slaagde in
Eindhoven voor Dr. Ingenieur.

I-Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen (Heilige Doop). Thema: „Sa-
men met al die heiligen"
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst, voorganger
ds. J. Ribbink uit Halle

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned. Her-
vormde kerk, voorganger ds. Ribbink te Halle

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.fe. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. BJJ geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GrbortMi: Albertus Johannes, zoon van H. J. W. Siemes
en W. M. Slief; Christina Geertruida Johanna, dochter
van R. E. Stoltenborg en M. A. C. van der Veen; Ray-
mond Bernardo Henri, zoon van T. J. M. Sessink en
C. R. G. Zweverink.
Ondertrouwd: J. B. M. Fritz en W. H. Eggink.
Gehuwd: H. te Linde en G. Lijftogt.
Overleden: Evert Pardijs, 62 jaar, echtgenoot van M.
A. Pardijs.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

•¥•

•¥-

-¥-

WEGENS STAGNATIE IN DE AANVOER

DEZE WEEK NOG:

1 fles Colombo
KOFFIEMELK

VAN 769 VOOR

f 1,49
Uit de slagerij

GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES

3 stuks

500 gram
Voor een heerlijke hutspot

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

RUNDERSTOOFLAPPEN

HEERLIJKE MALSE RIBSTUK

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

BOTERHAMWORST

PALINGWORST

SNIJWORST

AMSTERDAMSE LEVERWORST

gram

500 gram

500 gram

nu

228

298

398

198
750 gram 59

750 gram 79

750 gram 89

250 gram 98

MENTOSROLLEN
pak a 3 stuks

KNOTSLOLLIES
2 zakjes

PAK JAVA WAFELS OF
FROU FROU

P.C.D. ZOUTE PINDA'S

grote zak 500 gram

Profiteer hiervan:

HERO AARDBEIENJAM

P.C.D. PINDAKAAS
'l a m pot

WITTE PEPER

busje a 50 gram

PERZIKEN

literblik

van 75 voor

van 98 voor

voor

van 769 voor

van 735 voor

voor

voor

van 749 voor

59

85

75

149

98

99

79

119

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

per f/es 75

elke 2e fles

39

Herschi

CASSIS

literfles voor

89

2 gezinsffessen

voor

99 279

He/nz

TOMATEN-

KETCHUP

van 745 voor

119

ZE ZIJN ER WEER:

SUIKERKRANSJES
PER ZAK VOOR

EDEL-

MENAGERIE

per bakje

van TC> voor

89

VAN SINT NICOLAAS

Zak vof Zak vof

STROOIGOED PEPERNOTEN

Li
voor slechts

55
nu voor

49

CHOCOLADE.

FIGUREN

in stam'of
kinderpak van 98

voor

89

Heerlijke

GEVULDE

SPECULAAS

per plak

89

3/4 LITERPOTTEN

GEURTS
APPELMOES

NU 2 POTTEN VOOR

98
GOLDEN WONDER

Potato of paprika chips
GROTE BAAL VOOR SLECHTS 7S

NEEM ALVAST IETS VOOR DE FEESTDAGEN IN HUIS

Diverse soorten

SUNNY FLOWER

WIJN

per fles

169

Onze bekende

TANNER SHERRY

voor 398

bij 3 f/essen

999

Grote fles

MARTINI

geen 605

maar slechts

495

DONNA ROSA OF

MUSKATELLER

zoete importwifn

7,6 liter voor

369

Jampot

WIENER

KNAKWORST

8 stuks voor

98

Groente en Fruit
PRACHT BANANEN

MANDARIJNEN ZONDER PIT

JONATHANS HANDAPPEL

PRACHT WITLOF

ANDIJVIE

PANKLARE RODE KOOL

kg 89

70 stuks 149

2 kg 98

500 gram 98

heef kilo 59

500 gram 35

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

ALLERFIJNSTE MARGARINE

KUIFJES SUN MARGARINE

4 pakjes

2 voor

UNOX ERWTENSOEP

MAGGI GROENTESOEP

HEERLIJKE ROOKWORST

CLOSETPAPIER 1000

pak a 4 rollen

van 708 voor

2 zakjes nu

van 729 voor

voor maar

KOMKOMMERSCHIJVEN

3/4 pot voor slechts

RODE BIETEN

3/4 pot deze week voor

119

89

89

89

99

85

39

55



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

Rianne Mariël
We noemen haar

MABIëL
Bart Notten
Evelyn Notten-Buunk

Hengelo G, 11 november '71
Spalstraat 49a

Met grote vreugde en dank-
baarheid berichten wij de
geboorte van ons zoontje
en broertje

Albertus Johannes
(BAS)
H. J. W. Siemes
W. M. Siemes-Slief
Wouter

Vorden, 13 november 1971
Ruurloseweg 59

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank.

Bennie Harmsen
Jo Harmsen-

Klein Geltink
Vorden, november 1971
Nieuwstad 77

Interkerkelijke
Jeugddienst

21 november
om 19.00 uur in de
Ned. Herv. kerk.

Ds. Ribbink van Halle
Thema:
„En hij had haar lief"
Medew. van een combo

Biedt zich aan: Meisje als
huishoudelijke hulp. Liefst
voor dag- en nacht. Brieven
onder no. 33-2 bureau Con-
tact Nieuwstad 12 Vorden

Te koop gevraagd: Tafel-
tennistafel voor jongens- en
meisjesclub, tegen redelijke
prijs. Van der Linden, Van
Hasseltlaan 3, Zutphen, te-
lefoon 4260

Te koop: l gashaard (met
t hermos t aal ƒ 250,—; l ge-
velkachel ƒ 150,—.
Zutphenseweg 17, 's avonds
tussen 7-7.30 uur

AUTOSHOP KURZ
Burg. Galléestraat 48

Speciale aanbieding

autoradio's
kompleet v.a. ƒ 110,-

Weggelopen: Jonge rode ka-
ter. Tegen beloning terug te
bezorgen Burg. Galléestraat
25, Vorden

Te koop: Biggen. J. Wesse-
link 't Elshof telefoon 6663

AUTOSHOP KURZ
Burg. Galléestraat 48

4ccu's
by ons 30% beneden
de normale prjjs en
toch 2 jaar garantie

Interkerkelijke
Jeugddienst

21 november
om 19.00 uur in de
Ned. Herv. kerk.

Ds. Ribbink van Halle
Thema:
„En hij had haar lief"
Medew. van een combo

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en ynjs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

Muziekles aan huis
OP ELEKTRONISCH
ORGEL, ACCORDEON,
GITAAR

is uw adres:

J. H. Bokkinga
Groen van Prinstererstr. 34
Zutphen, tel. 05750-7006

Tevens orgels te
huur

PETROLEM BESTELLEN
1786 bellen!

KEUNE - Vorden
altfld goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

wa®CKx&^^
Inplaats van kaarten

GERRIT WENTINK
en
ANNIE SLAGMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun huwelijk,
waarvan de voltrekking plaats vindt op don-
derdag 25 november a.s. om 11.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.
De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo

Gld., door de weleerwaarde heer ds Jansen
uit Vorden.

Hengelo Gld., Hummeloseweg 9
Vorden, Molenweg 23
November 1971

Toekomstig adres:
Raadhuisstraat 15a, Hengelo Gld.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
'Concordia' te Hengelo Gld.
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BERT STEGEMAN
en
INEKE HOLSBEEKE

delen u mede, dat zij voornemens zijn in het
huwelijk te treden op vrijdag 26 november a.s.
om 14.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de Her-
vormde kerk te Vorden door de weleerwaarde
heer ds J. H. Jansen.

Ruurlo, Spoorstraat 42
Vorden, Enkweg 24
November 1971

Voorlopig adres: Enkweg 24, Vorden

Receptie van 16.30 tot 17.45 uur in café-
rest. 't Wapen van Vorden (F. P. Smit) te
Vorden.

^^

IBEL PRINS
en
ANNY SCHOENAKER

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
om in het huwelijk te treden.
De voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
26 november a.s. om 14.30 uur ten gemeen-
tehuize te Brummen.

De kerkelijke inzegening zal plaats hebben
om 15.00 uur in de St. Andreaskerk.

Brummen, Zutphensestraat 181
Vorden, Ruurloseweg 41
November 1971

Receptie van 16.30 . 18.00 uur in café-
restaurant 'Molenzicht', Brummen.

Toekomstig adres: Zutphensestraat 178,
Brummen.

<

Inplaats van kaarten

JAN WELGRAVEN
en
DINIE OVERBEEK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk.
De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op \
vrijdag 26 november om 13.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Vorden, november 1971
Berend van Hackfortweg 5-Hamsveldseweg 4

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 3, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-rest.
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114
te Vorden.

xwwxxxw^^
Inplaats van kaarten

JOS BEERTIIHIZEN
en
HENRIëTTE LEUNK

delen u mee, dat wij namens onze ouders op ^
26 november a.s. om 14.00 uur in het ge-
meentehuis van Hengelo Gld. in het
huwelijk hopen te treden.

; Hengelo Gld., Meidoornstraat 26
: Warnsveld, Rietgerweg l
| November 1971

Toekomstig adres:
Pelgrimstraat 32, Gaanderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur ^ 5
in zaal Concordia in Hengelo Gld.

Zondag 21 november hoopt

WILLEM de muzikale bever

zijn 25-jarig ambtsjubileum te herdenken
bij de PTT.

Gezusters Hamster
Zoef de Haas

i Vorden, november 1971

Bij ons koopt u niet

alleen een auto

maar tevens een goede garantie en
service

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden - Telefoon 1649

Ook uw adres voor

nieuwe auto's

Momenteel hebben wij de volgende
gebruikte auto's:

VW 1300
Opel Bekord 1700
DAF 44
Simca 1100 Stat.
Peugeot 504

b. j. 1969
b.j. 1967
b.j. 1969
b.j. 1968
b.j. 1970

Inruil
l Ford 12M

l Peugeot

b.j. 1964 ƒ 600,—

b.j. 1965 ƒ 1000,—

ELK 4e BLIK SPAR SOEP GRATIS

1 fles SHERRY van 525 voor 498

500 gram BELEGEN KAAS 325

2 pak SPAR MARGARINE van 88 voor 78

l pak LANGE VINGERS 75

150 gram PARIJ7ERWORST van 102 voor 89

2 KILO GOLDEN DEL/C/OUS 98

19-20 november:

l)
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

l ROOKWORST van 130 voor 118

l doos THEEZAKJES van 90 voor 85

KILO MANDARIJNEN 139

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

HCT//O jongens en meisjes,

De jongens en meisjesklub draait
erg goed maar . . . .

kom zelf eens binnen
vrijdagavond van 19.30-21.30 uur
voor de jongens en zaterdagsmiddags
van 14.30-16.00 uur voor de meisjes

in het jeugdcentrum te Vorden

De gezamenlijke leiding
van de Lenteklokjes en Samuël

iipsunn
SFNIEBIïflflSnnnniiEsmTERKinzEn

Een keurko/Jekfie fextiefgesc/ienken voor het gehele
gezin vindt u bij

fafSchoolderman
•̂̂ fc/1 i if\f\ r» u r r- Af A r kMEI l lA/i^VOORHEEN A.G.MELLINK

Geef uw post een fleurig 'gezicht',
^̂  tooi die met zegels voor het kinc

Groot avond-
concours

op zaterdag 20 november
a.s. m manege

De Gompert
te Hengelo G.

Georganiseerd door de
Land. Rijver. Hengelo G
aanvang 's avonds 7 uur

De beste M~ en Z-ruiters
komen aan de start.

Grote tribunes aanwezig.

Verwarmde foyer

ATTENTIE ATTENTIE

Op vrijdag 26 november a.s.

St Nicolaasmarkt
Op deze markt deelt de goede Sint een stroom van
geldprijzen uit !

Reserveer deze morgen voor de markt

DE MARKTKOMMISSIE

•*9*e*8i6i6>!e$8ieee$e!e&5etó

Biienhofs
fijnhoutbewerking N.V.

Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 1216, na 6 uur 1617

vraagt per l jan. a.s. of eerder

EEN VROUWELIJKE

adm. kracht
Bij voorkeur met diploma typen en
ULO. Enige kennis van boekhouden
strekt tot aanbeveling.

Schriftelijk kunt u solliciteren aan het adres van
ons bedrijf Industrieweg 2 te Vorden. Vanzelf-
sprekend kunt u overdag ook kennismaken.

's Avonds kunt u telefonisch kontakt opnemen
met toestel 1617.

SUBSIDIE
schilder- en behcngwerken van 29 nov.
tot l maart T 972

f 15,- per mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Telefoon 05752-1377 - 't Hoge 33 - Vorden

grotenhuys
warmtetechniek

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installaties
warmwatervoorziening
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.



Gratis
theeglas

Kom de opening
van ons nieuwe
Mobil station
meevieren!

Op de openingsdag zaterdag 20 november en nog 3
dagen daarna gratis een leuk theeglas bij elk bezoek aan
onsnieuweMobilstation.Daarnal theeglas persbezoeken.

Auto- en rijwielbedriif A. G. Traqter
Zutphenseweg 95. Vorden. tel. 05752-1256.

M: bil
ATTENTIE! Als extra attraktie geven wij elke bezoeker in de week van 20 tm. 26 nov. een GRATIS genummerde bon. Op

zaterdag 27 nov. a.s. wordt hieruit een nr getrokken welke recht geeft op 'n hoofdprijs bestaande uit een Empo Vouwfiets
DIT LOTNUMMER WORDT BEKEND GEMAAKT IN CONTACT UUV 2 DEC. A.S. LET SPECIAAL OP CONTACT V

ZOEKT U

SPORTIEVE

HEREN- OF

JONGENS.

KLEDING ?

KOM DAN

EENS

VRIJ-

BLIJVEND

KIJKEN

IN ONZE

SPECIALE

HEREN-

AFDELING

l III l\ll M
RAAOHUISSTR.. VORDEN

Reklame l
Donderdag, vri/d^fcen zaterdag:

Haas-, rib- en schouder-
fcarbonade 500 gr. 310

Rauwe /ever

Doorregen
runder/appen

Gehakt

Verse worst

500 gr. 150

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Grove snij worst 200 gr. 140

Rund- kalfs en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

BE/OEKT ALLEN DE

vogel-
tentoonstelling

ONS GENOEGEN '68

oj> zaterdag 20 november
rn zondag 21 november

Geopend: zaterdag van 9-22 uur en
zondag van 13-17 uur

in het Jeugdcentrum

Schoolgaande kinderen VRIJE TOEGANG
op zaterdagmorgen van 10.30-12 uur

Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond

vakantiebonnen
inleveren op maandag 22 november
a.s. van 19.00-21.00 uur:

Berend van Hackfortw. 22
Vorden

EET NU FRUIT

COX ORANGE
LOMBARTS CAVIL
JONATHAN
GOUDREINET

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 5,50 per kist
hand- en stoofperen

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

E VOLGENDE WEEK, HIER KOMT WEER EEN VERRASSING

Winter-
warme stoffen
(ook suede) in
werkelijk verfrissend
nieuwe tinten.
De image van de man/'71.
Met vele variaties waaronder
bontkragen, stiksel garneringen
en brede ceintuurs.
„Zélf zien" wat een fameuze
kollekties met sterk sportieve
accenten.
Zélf passen en ervaren wat uw
eigen modezaak te bieden heeft
in populaire prijsklassen.



Donderdag' 18 november 1971

Tweede blad Contact
jaargang no.

2e prijs Concordia
De muziekvereniging Concordia behaalde op het muziek-
concours te Groenlo een eervolle 2e prijs met 281 pnt.
Wel een groot sukses voor de dirigent de heer
K. Wolters en het korps.

Nutsdepartement
TAAK EN WERKVERDELING GEMEENTEWERKEN
In het kader van de tweede Nutsavond sprak de heer
J. v. d. Broek, direkteur gemeentewerken van de ge-
meente Vorden, in een der zalen van het Jeugdcentrum
over de werkwijze en de taken van de gemeentelijke af-
deling openbare werken.

Na door de heer Bosch, lid van de raad, te zijn ingeleid
behandelde spreker op uitvoerige wijze bovengenoemd
onderwerp. Spreker begon met te zeggen dat het een
veelomvattende taak is die aan openbare werken is toe-
bedeeld, zodat het wel eens nodig is voor iedere belang-
stellende op een avond als deze om voorgelicht te wor-
den. Zo bestaat de afdeing gemeentewerken uit een bin-
nen- en buitendienst. De binnendienst bestaande uit de
direkteur, een technisch ambtenaar I, twee opzichters
en een administratief ambtenaar. De buitendienst be-
staat uit een beslratingsploeg van vier personen, de
plantsoen- en reinigingsdienst uit vijf personen, de al-
gemene dienst uit vijf personen alsmede twee chauffeurs
voor de gemeentelijke vrachtwagens, twee personen op
de Algemene Begraafplaats en een gemeenteschilder.
De afdeling gemeentewerken heeft vooral een advise-
rende taak ten opzichte van gemeenteraad en het kolle-
ge van B & W. Belangstellenden kunnen op de afdeling
gemeentewerken inlichtingen bekomen over verschil-
lende subsidiemogelijkheden ten aanzien van woning-
bouw (premie voor woningverbetering, renteloze lenin-
gen voor het in het bezit komen van woningen, premie
voor krotopruiming enz.).

Ook heeft gemeentewerken een taak bij de openbare ver-
lichting, het aanleggen en onderhouden van klinkerwe-
gen (gemeentewegen) hoewel volgens spreker de zand-
wegen voornamelijk door aangelanden (partikulieren)
worden onderhouden. Verder het maken van begrotingen
voor openbare werken en openbare gebouwen (gemeen-
tehuis, gemeenteloods, brandweerkazerne). Ook wordt
de afdeling gemeentewerken ingeschakeld bij het op-
maken van bestemmingsplannen in de gemeente.
Verder toezicht op de gemeentegebouwen t.w. twee open-
bare lagere scholen, l openbare kleuterschool, l gym-
nastieklokaal, het toezicht houden op het schoonhouden
van straten en peinen en het gemeentelijk groen in de
nieuwe woonwijken. Het onderhoud van de Algemene
Begraafplaats.
In samenwerking met de gemeenteraad en B & W de
openbare verlichting behartigen. Ook de reinigingsdienst
is een onderdeel van de taak van gemeentewerken (op-
halen van vuilnis) alsmede het aanleggen en onderhoud
van de vuilnisstortpaats.
Vervolgens sprak de heer v. d. Broek over de ver-
schillende tertiaire, en quartaire wegen in de gemeente
Vorden en gaf hiervan voorbeelden welke wegen onder
deze benaming vallen.
Na de pauze werden verschillende gestelde vragen uit-
voerig door spreker beantwoord. Voor diegenen welke
deze voorlichtingsavond hebben bijgewoond, was het een
uitstekende en leerzame Nutsavond.

Beter en voordeliger rijlessen
v> , BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Schoolnieuws
OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
Per ingang van l oktober is tot hoofdleidster aan de
Nutskleuterschool De Kroezcstulp benoemd mejuffrouw
G. v. d. Beid uit Twello die tot voor kort als zodanig
werkzaam was in Koog aan de Zaan. Deze mededeling
werd gedaan op de ouderavond van de school waarbij
voorzitter Harmsma een groot aantal ouders welkom
kon heten.
Spreekster op deze avond was de rijksinspektrice van
het kleuteronderwijs mevrouw Bloemink-Rehwinkel, die
een interessante inleiding hield over taalontwikkeling
hij de kleuter. De firma Hietbrink had een stand inge-
richt met vele goede kinderboeken zodat de ouders enig
overzicht kregen wat er zoal op dit gebied te koop is.
Na de koffiepauze volgde het huishoudelijk gedeelte
waarin de verslagen van penningmeester en sekretares-
se, bespreking schoolfonds, werkavond en het komende
Sint Nicolaasfeest. Dit feest wordt vrijdag 3 december
gehouden.
Hierna vertelde mejuffrouw v. d. Beid iets over de
kursus die beide leidsters momenteel volgen. De kursus
gaat uit van de Stichting Schooladviesdienst Oost-Gel-
derland, bij welke stichting de gemeente Vorden pas is
aangesloten en waarvan de school gebruik kan maken.
De kursus handelt o.m. over overgang kleuteronderwijs,
basisonderwijs, begeleiding van de kinderen, schoolrijp-
heid etc.

Ongeval
Op de overweg in de Onsteinseweg kwamen zondagmid-
dag om half vijf 2 auto's met elkaar in botsing.
De personenauto van R uit Barchem die uit de richting
Linde naderde, botste precies op de overweg tegen de
auto van E uit Barchem. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor, beide auto's werden zwaar beschadigd.

Beatclub Turn
Beatclub Turn in Kranenburg is weer met frisse moed
- als één van de nog weinige bestaande Achterhoekse
beatclubs - begonnen aan het „winterseizoen". Na het
sukses dat Focus voor enkele weken geleden boekte in
zaal Schoenaker, heeft men voor a.s. zaterdag 20 no-
vember een van de huidige Nederlandse topgroepen uit-
genodigd nl. CCC Incorporation.
Deze topgroep was een van de weinige die tijdens het
Holland Popfestival te Kralingen het hoofdpodium moch-
ten betreden. CCC speelt een soort muziek die geen
enkele andere groep in ons land brengt: een mengeling
van oude en nieuwe vormen in de Amerikaanse folk,
blues en country-muziek zoals ook The Byrds, de Flying
Burrito Brothers en een toenemend aantal formaties
in de VS die brengen.

Nieuws van
de kerken

Op 21 november wordt er in de Ned. Herv. Kerk een
interkerkelijke Jeugddienst gehouden, die om 7 uur
zal beginnen. Ds Ribbink uit Halle hoopt in deze dienst
voor te gaan.
Het thema van de preek is 'En hij had haar lief'.
Medewerking wordt verleend door een combo (fluit ,
spinet en cello). De schriftlezing zal worden verzorgd
door mensen uit de gemeente.
Om een ieder meer te betrekken bij een dienst doen wij
een beroep op u ook eens een schriftlezing te willen
verzorgen. Men kan zich dan na de dienst in het cate-
chisatielokaal opgeven bij de interkerkelijke jeugdwerk-
groep.

/end groeten MET kinderpostzegels,
7e maken van iedere 'post' een winstpost!

Bijeenkomst
Voor de bijeenkomst van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in ,,'t Wapen van
Vorden" bestond een uitzonderlijk grote belangstelling.
Niet minder dan mevrouw Wigman gaf een uitgebreide
uiteenzetting over het kla^^iaken van menu's. Zij
maakte twee menu's klaarj^B waarna de dames het
konden proeven. Tevens weruen er diverse hapjes onder
de leden verloot. De dames lieten zich het een en ander
lekker smaken.
Aan het slot deelde presidente mevrouw Jansen mede,
dat het Kerstfeest van de dkfeling dit jaar op 15 dec.
a.s. zal worden gehouden ^Jhoor mejuffrouw Hijink
uit Almen zal worden verzorgd.

Voetbal
Het is Vorden zondag niet" gelukt om zich uit de ge-
varenzone te werken; in Beltrum verloor men met 4-1
van Vios.
In het eerste kwartier was Vorden zeker niet de min-
ste. Doelman ten Have hoefde maar een enkele keer
en lanceerde een doorbraak op de rechtervleugel,
in aktie te komen. De thuisclub werd hierna aktiever
Midvoor ter Woerd wist via het lichaam van de Vor-
den keeper te scoren.
Vorden ging niet bij de pakken neerzitten en wist via
Buunk terug te komen 1-1. Nog net voor rust wist Vios
opnieuw de leiding te nemen. Opnieuw was het de snelle
ter Woerd die scoorde.
In de tweede helft werden bij Vorden Jansen en Bloe-
mendaal vervangen door v.d. Laan en Besselink.
Vorden ging gelijk in de aanval doch had niet veel ge-
luk; een ko^el van Holsbeeke had beter lot verdiend.
Tien minuten voor tijd verrichte ter Woerd de hattrick
3-1 en zelfs werd het nog 4-1 door alweer ter Woerd.

Vorden 2 wist zich in de kopgroep van de 2c klas te
handhaven door een 0-0 gelijkspel tegen EibergenS.

Vorden 3 gaf het bezoekende GSV 2 uit Geesteren geen
schijn van kans zoals blijkt uit de 7-0 eindstand.

VOETBALPROGRAMMA

VOETBALVERENIGING VORDEN

Sp. Lochem 3—Vorden 2; Ruurlo 2—Vorden 3; Vorden
4- Socii 2; Vorden 5—Baakse Boys 4. Afdeling zater-
dag: Vorden l—SKVW 3.

IJATTI ZATERDAG HEKFSTK AM PIOEN

Ratti heeft een vlotte 2-0 overwinning behaald op de
plaatsgenoot Vorden en hierdoor de leiding in haar af-
deling wel zeer sterk in handen.
Beide ploegen trokken fel van leer en reeds na 5 min.
was het 1-0, toen doelman Berkelder te laat reageerde
op een kopbal van Reindsen.
Tien minuten voor rust werd Arendsen bij Ratti ver-
vangen door Groot Jebbink. Ratti kreeg voor rust nog

enkele kansen doch gescoord werd er niet.
Bij Vorden werden in de 2e helft Kamperman en Ro-
zendaal vervangen door hardnekkige blessures waar
genoemde spelers al een tijdje mee sukkelen.
Vorden probeerde de achterstand teniet te doen maar
de Ratti-defensie met doelman Wassink aan het hoofd
gaf geen krimp.

Een kwartier voor tijd werd het 2-0, toen Dijkman han-
dig enkele spelers passeerde en doelman Berkelder det
een lage schuiver kansloos liet 2-0.
Door deze overwinning heeft Ratti een lastige k l ip
weten te omzeilen.

Fleurig om te vrr/.rmlrn rn te ontvangen
Nieuwe Itinderaegelfl op brirl' rn pakket!

Dainrsvortbal: RUURLO-RATTI 0-0

De dames van Ratti die nu nog onofficieel maar binnen-
kort officieel een aanvrage bij de sv Ratti zullen in-
dienen om lid te worden, speelden in Ruurlo een vriend-
schappelijke wedstrijd togen het 'zwakke' geslacht van
Ruurlo.
De ontmoeting die tweemaal een halfuur duurde, was
wel spannend maar doelpunten kwamen er niet, zodat
het 0-0 bleef.

SOCCI-RATTI 2-3

Wat tijdens de laatste 2 wedstrijden niet lukte; n l . het
afrondden van kansen, ging tegen het Wichmondse
Socii zondag veel beter.
In de Ie helft ontstonden voor de Ratti ploeg welis-
waar veel scoringskansen, maar het juiste schot ontbrak
nog. De thuisklub deed het beter en opende na een
half uur de score 1-0, door de midvoor.
Na rust ging Ratti direkt in de aanval en na 5 min.
was het Polman die de gelijkmaker liet aantekenen.
Ken verkeerde terugspeelbal bij Socii werd door Hui-
tink in een doelpunt omgezet 1-2. Even later was het
opnieuw Huitink die raak schoot 1-3.
Dit werd Socii toch te bar en men kwam opzetten.
Schoenaker kopte een bal fraai uit het doel en ook Heu-
vel ink moest van de lijn wegtrappen.
Vijf minuten voor tijd kwam dan toch nog de 2-3 op
het scorebord toen een panalty goed werd benut.

RATTI 2-SOCII 5 l-'i

Ratti 2 wist zich op de 2e plaats der ranglijst te hand-
haven door een verdiendo^fc zege op Socii.
Socii nam onverwacht de^rciding door een fout in de
achterhoede van Ratti 0-1. Ratti werd wakker en ging
sterk in de aanval. Lichtenberg scoorde een fraaie hat-
trick 3-1, waarna Bleumink zelfs 4-1 liet aantekenen.
Even voor tijd werd het toch nog 4-2.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Verschillende leden van de Graafschaprijders hebben
deelgenomen aan een betrouwbaarheidsrit in Appelscha.
Deze rit telt mee voor het Nat. kampioenschap.
De rijders moesten een trajekt afleggen van 160 km.
De Graafschaprijders kwamen tot de volgende resultaten
Junioren 175 cc Bolte 5e plaats; senioren 125 cc Veen-
stra een 5e plaats; G. Hoftijzer 10e plaats; senioren
250 cc Berendsen 3e plaats, 4e plaats Lenselink, 9e
plaats Wierenga.
Braakhekke en Klein Brinke deden liet in de zijspan-
klasse niet gek en werden Ie met 13 str.punten.
De eerstvolgende betrouwbaarheidsrit wordt gehouden
in Nijverdal op zaterdag 27 november.

De Graafschaprijders zijn er in Venray om de kam-
pioenschappen van Nederland (oriënteringsritten) niet
in geslaagd hoge ogen te gooien. Het team bestaande
uit Rouwenhorst, Kerkziek, van Arkel, Luyten en E.
Weyers eindigde nl. op de laatste plaats.
Individueel kwam Rouwenhorst (als kampioen van de
prov. Gelderland) evenmin tot opmerkelijke prestaties.
Ook hij eindigde in de onderste regionen.

Dinsdag 23 november zullen tijdens een intieme v
dering van de KNMV afd. Gelderland welke in Vorden
wordt gehouden de kampioensbekers aan de kampioe-
nen van Geld. (alle kategorieën) worden uitgereikt.

Waterpolo
In het overdekte zwembad te Deventer hebben de meis-
jes van Vorden een 2-1 nederlaag geleden tegen de
meisjes van de IJssel uit Deventer. Door een doelpunt
van Anneke Sikkens nam Vorden bij de rust een 0-1
voorsprong. In de 2e helft bleek de thuisklub over de
langste adem te beschikken en won met 2-0.
De heren l van Vorden gaan zaterdagavond op bezoek
bij AZC 2 in Apeldoorn.

In drcrnibrr, rondom sint rn kerst «Ln dr jaarwisseling
zijn we bij rrn schrijflustig volk. Dan zijn rr meer dan
ooit postzegels nodig.
Laten dat dan kinderzegels /.ijn!
Neem er flink wat in voorraad!

Dammen
Het eerste, tiental van DCV heeft een fraaie prestatie
geleverd door DES uit Lunteren met rake cijfers 14-6
te kloppen. In deze ontmoeting die in Vorden wcr« !

speeld was er slechts één nederlaag.

De individuele uitslagen waren:

Smeenk'-v.d. Pol 2-0, Wiersma-Veenendaal 1-1, Wassink
-Crum 1-1, W. Wassink-Veenendaal 0-2, Dimmendaal-
Nap 2-0, Oukes-Bouw 2-0, ter Beest-van Egdom 2-0,
Klein Kranenbarg-Veenendaal 1-1, Breuker-Adams 2-0,
Wansink-Schaapsma 1-1.

ONDERLINGE DAKOMPETITIE DCV

Heuvink-Grotenhuis ten Harkel 2-0, Esselink-Hulsho»'
1-1, Lamers sr-Hoenink 1-1, Sloetjes-Offereins 2-0.

Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:

Arfman-Baank 2-0, Wolsing-Lammers 0-2, Bosch-Tee-
rink 0-2, Geerken-Bargeman 2-0, Wentink-Verkerk 0-2,
Bargeman-Wassink 0-2, Lamers-Meys af g., Bosboom-
Masselink 0-2, Bosboom-Arfman 1-1, Lammers-s
breker 0-2, Eskes-Baank 2-0, Oltvoort-Wiekart 1-1,
Buunk-Bosch 0-2, Geerken-Bolink 2-0, Bargeman-Wen-
tink 0-2, Teerink-Arfman 2-0, Baank-Buunk 0-2,
Bargcman-Verkerk 0-2, Geerken-Wentink 2-0, Lamers-
Bosboom afg., Buunk-Eskes 0-2.

Grhruik kimlrrzrgrls voor uw korrespoiuleniie,
7e kosten weinig meer, maar gev,>n veel meer!

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

ledere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchscweg

Kindercantorij (leeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

18 nov. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
19 nov. Jong Gelre oefenavond in „'t Wapen van

Vorden"
20 nov. Jong Gelre bromfietscross, trekkerbehen-

digheidswedstrijd en dropping
20 nov. B?l voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
21 nov. Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned.

Hervormde kerk
22 nov. Jong Gelre oefenavond in „'t Wapen van

Vorden"
23 nov. NCVB
24 nov. KPO demonstratieavond
25 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugcentrum
27 nov. Instuifavond Buurtvereniging Delden in

café 't Zwaantje
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
30 nov. Jong Gelre sport- en spelavond in de

Exelse Molen
l dec. Sint Nicolaasfeest Herv. Vrouwengroep

Linde
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

het Nutsgebouw
10 dee. Balgooien, schieten Café Eijkelkamp

T.T.V. Medler
1 1 dec. Jong Gelre propagandaf ecstavond in

het Nutsgebouw
lr> dee. Kerstfeest Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
l, r> dee. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep Linde
18 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
L'O dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 dec. NCVB Kerstfeest
21 dec. Kerststukjes maken in het Jeugdcentrum

's middags en 's avonds
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in „'t Wapen

van Vorden"
18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
11 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.



Verstandige Sinterklazen

kopen nu hun kcrdo's bij

KOERSELMAN
Er is al volop keus en u

kunt nu nog rustig kijken

Schoenenhuis
Jansen

brengt een uitgebreide kollektie

TIENERTASSEN
SCHOUDERTASSEN
EN LUXE HANDTASSEN

Ook ruime keuze in:

portemonnee*! portefeuilles, rij
etui's enz.

En zo lang de voorraad strekt:

een zeer dekorafieve
schoen/epef voor slechts
ƒ4,50

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat 34 - Vorden

Verlanglijst voor

Sint Nicolaas
POPPENHUIS MET MEUBELTJES

VIEW MASTEK PLUS PLAATJES

EEN FORNUISJE

WILDEBRAS POPPEN

EEN PAAR ECHTE HUDORA
ROLSCHAATSEN

MOBILE VOOR OP DE KAMER

LEGO (poppenkamer en keuken)

EEN MOOI SPEL OF PUZZLE

TOMADO BOEKENREK

EEN LEUK SCHEMERLAMPJE

EEN SJOELBAK

't is allemaal te koop bij

KOERSELMAN
P.S. ER IS TROUWENS NOG VEEL

MEER LEUKS

'n plaatje
geven...
dat moet U
meer doen

Een fijne plaat is altijd een attente surprise.
Een persoonlijk gebaar. Kortom, een kado
dat je best zélf zou willen krijgen.

vanaf f 4,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

van mij ""Leer

zegt de Sint
en daarom zal hij uit

allerlei luxe lederwaren,

dus uit moois uit leer,

zeker dit jaar weer bij

WULLINK
fijne kado's kunnen kiezen

Dorpsstraat 4 - Vorden

is pas orgmmen
Als je het merkt bij het starten,

voelt bij het rijden, als je het hoort,
ziet en ervaart bij alles wat je met
hem doet, kijk dan terloops even

naar het merk. Tien tegen één dat er
„Berini" op staat. Berini van Gazelle.

D'" :~ oas brommen!

Model VEV 600. Wielmaat 21". Laura-motor.
Extra toebehoren: voordrager, slot, tas en ge-
reedschap. Kleuren: rood, geel, groen en blauw.
Mandje, kilometerteller en beenschilden zijn als
accessoires te leveren. Prijs: f 659,-

<VAN GAZELLE
•̂

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Chr. Huishoudschool
hield unieke tentoonstelling

Voor de op woensdag en donderdag in de chr. Huishoud-
school te Vorden gehouden tentoonstelling, bestond een
zeer grote belangstelling, zowel van de zijde van de
ouders der leerlingen, van de hoogste klassen van de
lagere scholen, van de zijde van het gemeentebestuur
door bezoek der beide wethouders, van vele genodigden
en belangstellenden voor het huishoudonderwijs.

Zoals wij uit de mond van de direkteur der school de
heer Schut vernamen, was het doel van deze tentoon-
stelling om een indruk te geven van wat het huishoud-
onderwijs en het nijverheidsonderwijs tegenwoordig in-
houdt en bovendien de ouders op de komende ouder-
avonden beter in staat te stellen zich te bezinnen op de
aard en de inhoud van dit onderwijs.
Het bestuur der school wordt gevormd door 3 leden
van de plaatselijke CBTB en door 3 leden van de plaat-
selijke GMvLandbouw.

De school werd in 1951 opgericht en startte met 41
leerlingen met een eerste klas primairen. De helft van
de huidige school werd gebouwd in 1953-1954 en bestond
uit 2 theorielokalen, 2 naailokalen, l komMhatielokaal
en l eethoek. In 1957 volgde de opleiding voor assisten-
ten met 14 leerlingen. In 1961 werd begonnen mot, de
OVB-opleiding. De uitbreiding van het gebouw vond
plaats in 1962.
De lokalen die erbij kwamen waren l waslokaal, lokaal
voor handenarbeid en KO, gymnastieklokaal, tuinbouw-
praktijklokaal en rijwielberging en een ontvangst- en
dienstruimte. Momenteel heeft de school de beschikking
over 11 lokalen. De onderwijstypen aan deze school ver-
bonden zijn: een LHNO en een MHNO.

In Vorden wil men nog graag een MHNO opleiding er-
bij. Dit zal evenwel nog wel een vrome wens blijven.
Vorden is op de reservelijst geplaatst voor een nieuwe
MHNO opleiding. Willen de meisjes de richting kostuum
naaien of kinderverzorging volgen, dan zijn ze aange-
wezen op Zutphen. Men mist in Vorden duidelijk een
Inas-opleiding. Meisjes die deze opleiding willen volgen
zijn aangewezen op Deventer, Apeldoorn of Doetinrhem.
Deze opleidingen zijn te ver verwijderd van de woon-
plaats van de meisjes en ze kiezen dan te gemakkelijk
de OVB (Oriëntering Verzorgde Beroepen).
De OVB opleiding werkt hierdoor als een fuik. Na de
OVB opleiding gaan enkele meisjes toch naar de Inas
opleiding. Een derde deel van de leerlingen, die de OV1.-J

opleiding volgen hebben verkeerd gekozen; ze hadden
beter de Inas kunnen volgen, maar dit wordt vanwrg<-.
de afstand niet gedaan.
leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt, wat be-
treft een beroep, kunnen het beste de OVB opleiding
volgen ter oriëntatie.
Hetzelfde geldt voor meisjes, die nog te jong zijn qua
leeftijd. Voor toelating tot de brugklas moet de leerling
de zesde klas van een basisschool hebben doorlopen, of
overeenkomstig onderwijs hebben genoten. Er x,ijn nu
2 brugklassen met 48 leerlingen.
Binnen het LHNO zijn T-huishoudvakken en P huis-
houdvakken, T-naaldvakken en P-naaldvakken. Aan de
school zijn thans 2 klassen derdejaars huishoudvakken
T met 23 en 19 leerlingen. Een kombinatieklas met T-
naaldvakken, P-naaldvakken, P-huishoudvakken met 24
leerlingen. In het derde jaar doen de leerlingen in de
volgende vakken eksamen: Nederlands, Engels, Wis-
kunde (rekenen). Als vierde vak kunnen de leerlingen,
kiezen uit: geschiedenis en aardrijkskunde of kennis der
natuur. Als vijfde vak kan men kiezen uit een op het
beroep gericht vak: zorg voor de opvoeding, kleding,
woning en naaldvakken.

Verleden jaar ontvingen 66 lee r l ingen het. , i ;e1mgs<-linn
van de toen nog assistenten opleiding.
Deze meisjes kozen het volgende: 27 leerlingen de OVB
6 kinderverzorgster (Zutphen), 7 Inas (Apeldoorn,
Doetinchem, Deventer), 3 kostuumnaaien, l tuinbouw-
school (bloemisterij), 7 huishouding, 8 winkel en hu i s -
houding, 2 kantoor, 2 atelier, 2 gezinshelpster en l
leerling huwde.
De school geeft ook fakultieve vakken nl. in het tweede
jaar: toneel, volksdans en muziekinstrumenten en in
het derde jaar ziekenverzorging.

Om te komen tot aanschaffing van een modern appa-
raat voor het vervaardigen van stencils waren diverse
attrakties aanwezig. Zo zagen wij het Rad van Avon-
tuur, een grabbelton, een poppenkast, verder verkoop
van konsumpties enz.
Tijdens de tentoonstelling werd de werking van dit ap-
paraat door het onderwijzend personeel gedemonstreerd.
Al met al kunnen wij zeggen dat het bestuur, personeel
en Kommissie van Beheer op een zeer geslaagde ten-
toonstelling kunnen terug zien, aangezien tal van M i j -
ken van de vorderingen van de leerlingen op de/u: ten-
toonstelling aanwezig waren.

Als u zekerheid
tailt, kom dan
jwerken bij
Coveco in Borculo
Coveco is een vleesverwerkende industrie met een zes-
tal fabrieken.

In Borculo staat één van de fabrieken van Coveco.
De vraag naar onze p^odukten neemt toe Daarom heb-
ben wij medewerkers nodig.

Coveco biedt ZEKERHEID:
de zekerheid om een goed loon te verdienen
de zekerheid van vast werk
de zekerheid van beste sociale voorzieningen
en
de zekerheid van een zekere toekomst.

Bovendien:
— gratis werkkleding en ook nog gewassen
— elke week voordelig vleespakket
— reiskostenvergoeding.

Als u dit alles wilt, kom dan bij ons werken.
In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer
over het werk en de voorwaarden

U kunt uw interesse kenbaar maken op de volgende
manieren:
— een telefoontje voor het maken van een afspraak

(05457-1241)
— overdag naar ons toe komen. De portier wijst u de

weg
— dinsdagavond van 19.00-20.30 uur aan ons bedrijf.

Ons adres is: Parallelweg 21, Borculo.

Coveco werkt wereldwijd

Blau'unk't±!±±e FA BREDEVELD
Koop bij de man, die ook repareren kan ! Ook voor kleurentelevisie Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813



ELEKTRISCHE APPARATEN
GRILL-APPARAAT de luxe ƒ 139,—
STOFZUIGER „Erres" sleemodel ƒ 139,—
KOFFIEZETAUTOMAAT 8-10 koppen ƒ 139,—
KOFFIEPERCOLATOR automatisch . . . ƒ 65,—
STRIJKER „Erres" met teflon zool
van ƒ 39,50 voor ƒ 29,50
HAARDROOGKAP met vloerstatief ... ƒ 59,50
LADYSHAVE LUX „Philips" ƒ 64,95 ƒ 54,95
MESSENSLIJPER ƒ 27,95

GEREEDSCHAP

KINGSLEUTELSET van ƒ 12,10 voor ƒ 7,55
SOLDEERG ARNITU UR
van ƒ 10,85 voor ƒ 8,70
DAVID COMBISCHAAFJE
van ƒ 6,75 voor ƒ 5,10
STEEKSLEUTELSET van ƒ 6,50 voor ƒ 4,75
VERSTEKBAK MET ZAAG
van ƒ 5,75 voor ƒ 4,50
SCHROEVENDRAAIERSET a 5 stuks
van ƒ 5,30 voor ƒ 2,95

WASSEN
WASVOLAUTOMATEN „AEG vanaf ƒ 750,— HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
VOLAUTOMATEN „Erres" vanaf ƒ 599,-
VOLAUTOMAAT „Indesit" ƒ 465,-
DROOGTROMMEL 2 kg „Philips"
van ƒ 388,— nu ƒ 348,-
CENTRIFUGES vanaf ƒ 139,-
AFWASAUTOMAAT „Erres"
10 standaardcouverts met ontharder ... ƒ 599,-
AFWASAUTOMAAT „Indisit" tijdelijk ƒ 698,-

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST „AEG" dubbeldeurs
170 liter koel en 40 liter diepvries
KOELKAST tafelmodel 140 liter
DIEPVRIESKISTEN vanaf ..

ƒ 520,
ƒ 229,
ƒ 429,

BROODTROMMEL roestvrijstaal ƒ 19,95
ISOLEERKAN l liter, televisiekan ... ƒ 19,95
FLUITKETEL koper verchroomd ƒ 18,95
HAARDKETEL koper verchroomd ... ƒ
BOEKENREK drie planken m. dragers ƒ
WILDSCHAAR ƒ
VOORRAAD STAPELREK plastic ƒ
BLOEMSPUIT ƒ
DIENBLAD rond met decor ƒ
JENA 2000 schotel 1,5 liter met deksel
van ƒ 24,75 voor ƒ 19,75
MELITTA GLASKAN l liter, met filter ƒ 7,95
WIJNGLAZEN „Gilde" Leerdam 6 voor ƒ 5,95
THEEGLAS met houder, 3 voor ƒ 2,95

RADIO - TELEVISIE

Televisie

KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 1595,-
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 498,-

Radio

STEREO FM-RADIO
met boxen en hoofdtelefoon ƒ 499,-
TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,— voor ƒ 99,-
DRAAGBARE RADIO met FM
en lichtnetaansluiting ƒ 99,-

AFSPEELAPPARATEN

ST K K F,< ) C A S S ETTERECORDER
„Tobi Sonic" ƒ 299,-

CASSETTERECORDERS vanaf ƒ 159,-

RADIO CASSETTERECORDERS v.a. ƒ 295,-
*r

BANDRECORDERS 4-sporen
„Telefunken" : ƒ 298,-

PLATENSPELER stereo met boxen ... ƒ 159,-

PLATENSPELER „Erres" mono ƒ 149,-

ROYALE KEUS
RUSTIG WINKELEN
K l ?IME PARKEERPLAATS

14,95
11,95

8,95
7,95
2,95
2,45

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

uit de Vordense Sint Nicolaas-aktie
En wat denkt u van de volgende prijzen ? Jfe

III f500,- f250,- f100,-

Sint Nicolaas

vindt bij ons

een ruime sortering

voor de hele

familie l

FA LOOMAN
VORDEN

10 x f 50,- 20 x f 25,- 400 x f 2.50,- IN NATURA

Een Sint Nicolaasaktie als nooit tevoren ! Doe daarom uw inkopen in het feestelijk verlichte Vorden
met een ruim assortiment Sint Nicolaasgeschenken

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDEN

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
<>nige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden por stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

DE BESTE KW4L/TEIT
DE GROOTSTE SORTERING

i/2 kg WITLOF tot en met zaterdag
kwaliteitsklasse A 98
10 MANDARIJNTJES 139
l/2 kS gesneden KOOLRAAP ... 35
2 kg (JOLDEN DELICIOUS ... 110

WEEKEN DA ANBIEDING:
l BOS CHRYSANTEN 198

On-Mi specialiteit:

MODERN BRUIDSWERK!

V w vakman-bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Mode laarzen
op z 'n mooist

nu prettig keus maken

uit een gevarieerde

kollektie.

Kijk eerst bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Verlanglijst voor
Sint Nicolaas

ELEKTRISCHE TREIN
AUTOBAAN
FALLER HIT CAR
MATCHBOX
MECCANO
EEN FIJN SPEL OF PUZZLE
LEGO (motordoos en tand wielen)
EEN MOOIE AUTO
Hl) DOR A ROLSCHAATSEN
VOETBALSPEL OF SPELBAK
VIEWMASTER MET PLAATJES

't Is allemaal te koop bij

KOERSELMAN
I'.S. D'R IS TROUWENS NOG
VEEL MEER

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN 0\ BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. l maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk met subsidie ad f 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

PUZZLEFORMULIEREN

SINT NICOLAASAKTIE

VORDENSE

WINKELIERSVERENIGING

Het is gebleken dat de ruimte om de

oplossing in te vullen van de pii7//,le

niet al te groot is, men mag echter

ook de oplossing op de achterzijde

van het puzzleformulier schrijven

A.s. zaterdag 20 november

BAL
voor gehuwden en
verloofden
aanvang 19.30 uur

Muziek:

The Moodchers

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

Schoenenhuis
Jansen

Het juiste adres voor een grote
keuze in

BOOTEE'S
KNIELAARZEN EN
BONTLAARZEN

\
i ; n > t r kollektie, interessant r prijzen.

Schoenenhuis
Jansen

H. - Dorpsstraat - Vorden



ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 8 — 19 november 1971

HET BISON DUEL
voori^aart^Vooruit mndjes!yezul^:

f^ ^
l/tn stnui i V/SIMM./IVI nrt nnnsJ flittsi**! ^r.^x'xX *-

ijHfï VPUfH VPHOfftVONÜ VeRtOKDf'BURKt'KPffffRSfft
fi/fé7tff}W VflNTWffölffffCfWfö JWKKfH BUFFÜMK

Ikdekjeïnderug

ernïetdoor.
i

[7 doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

ZONDAG J NOVEMBER

orkest

THE EVENING STARS

CORDIA
HENGELO (GLD. L

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— cxkl. BTW

GBV GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
MARIJKE GERDIEN

J. W. v. d. Brink
G. H. v. d. Brink-

Kuenen
Lidy

Wichmond, 11 nov. 1971
Lankhorsterstraat 17

WILDT/JD
eet nu wild

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengeloseweg 69

BUURTVBR. DELDEN
houdt op zaterdag 27
november a.s. een
INSTTTIFAVOND
schieten, sjoelen, bal-
gooien.

Aanvang 19.30 uur bij café
't Zwaantje

Het bestuur
Te koop: Fleischmann trein
Het Hoge 74, Vorden

Leuke ZD-aktie
voor kinderen

CLIMAX JEITGDTONEEL KOMT !
(JEANNE VERSTRATE)

Het doet mij een buitengewoon groot genoegen u te
kunnen mededelen, dat wij vanaf heden op veelvuldig
verzoek van de Nederlandse jeugd, gestart zijn met
een vervolg van het toneelstuk 'Billy de Rakker' de.
grootste kwajongen aller tijden en zijn vriend de clown
Hans Worst.
Verdere medewerkenden: Oma, oom Lou en de veld-
wachter.

Dit suksesstuk bestaande uit 2 bedrijven (en dat op
ieder toneel of geïmproviseerd toneel) gebracht kan
worden, is dit seizoen ook nog uitgebreid door de me-
dewerking van een clown.
Ik ben er van overtuigd dat de jeugd dit heel erg op
prijs zal stellen en mijn medewerkers en ik zullen zeer
/eker het vertrouwen niet beschamen, dat in ons wordt
gesteld.
Wij als ZD-winkeliers kunnen deze woensdagmiddag
29 december dan ook warm aanbevelen.

B. Lichtenberg

koorzanger
Op zondag 21 november a.s. wordt er te Kranenburg
een wel zeer zeldzaam jubileum gevierd; de heer B. G.
Lichtenberg wonende op het „Waarle" (Kiefskamp)
herdenkt dan nl. het feit dat hij 60 jaar lang lid is van
het kerkelijk zangkoor Cantemus Domino van de Sint
Antonius van Paduaparochie te Kranenburg.
Ben gesprek met de heer Lichtenberg leidt binnen de
kortste tijd tot het thema kerkmuziek. Stammend uit
een muzikale familie - zijn vader was tot 1944 ruim 68
jaar koorzanger in dezelfde kerk - leerde hij al jong de
eerste lessen. Meester Abeling, destijds hoofd van de
Kranenburgse school, was zijn eerste leermeester op
het moeilijke pad van de kerkmuziek.
(.k-durende deze 60 jaar heeft de nu 75-jarige heer Lich-
tenberg heel wat kerkdiensten met zijn stem opgeluis-
terd. Ook zag hij vele pastoors - die waren toen tege-
lijkertijd direkteur van het koor . zien komen en gaan.
l K eerste ,,niet-geestelijke" dirigent was koster Van
Rijn. De heer Lichtenberg, die al die jaren Ie of 2e
tenor zong vindt dat een zangerswereld en dan speciaal
een korkzangerswereld een selekt gezelschap is met een
grote homogeniteit die zich sterk tot hun taak in het
vervullen van de liturgie voelen aangetrokken. Tot zijn
meest geliefde komponisten rekent hij Perosi, die de
bekende 2- en 3-stemmige missen komponeerde, terwijl
ook de vierstemmige Gregoriaanse van Christiaans met
zijn vele soli en kwartetten een van de mooiste is.
De zoons van de heer Lichtenberg bleken ook belang-
stelling voor de kerkmuziek te hebben en traden in de
voetsporen van hun vader en momenteel zijn Wim en
Ben eveneens lid van Cantemus Domino.
Dit unieke 60-jarige jubileum zal niet onopgemerkt
vooi bij gaan. Zondagmorgen 21 november a.s. zal er in
de parochiekerk te Kranenburg om 10.00 uur een plech-
tige Hoogmis worden gecelebreerd met meerstemmig
gezang. Na afloop zal de jubilaris in intieme kring wor-
deu gdiuldigd bij café Schoenaker.
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Köhler-Wissink
5% korfing plus Sf. N/co/aosbonnen

FA

Köhler-Wissink
Horfogerte - Goud - Zilver - Optiek
Spalstraat 15
Hengelo Gld.

Piano
Blokfluit

Vedef
Ensemble

Vanaf l januari 1972 stelt

W. A. A. Bayer-Kreulen
MUZIEKLERARES

met diploma Ams te rdams ( 'onsrrvatoriiim

zich beschikbaar hierin onderricht te
geven. Zowel privé als groepslessen.

Wie in Vorden en omgeving daarvoor belangstel-
ling hebben, kunnen zich schriftelijk opgeven bij
Contact onder nr 33-1. Zij ontvangen zo spoedig
mogelijk antwoord voor een afspraak.

Geachte
adverteerder
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor, uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.


